
 

 

รหัสทัวร B2B2000369  
ทัวรสแกนดิเนเวยี เดนมารก นอรเวย สวีเดน ฟนแลนด  
10 วัน 7 คืน (QR) 
เฮลซิงบอรก | มัลโม | โคเปนเฮเกน | ออสโล | รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล 
ลองเรือสําราญ DFDS และ SILJA LINE | สต็อกโฮลม | กรุงเฮลซิงกิ 
 

 
  
 



 

 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – โดฮา 
วันที่ 2. โดฮา – โกเธนเบิรก – จัตุรัส Gustav Adolf’s – เฮลซิงบอรก –  มัลโม – 
ปราสาทมัลโม 
วันที่ 3. มัลโม – โคเปนเฮเกน – Little Mermaid – ลองเรือ DFDS 
วันที่ 4. ออสโล –  พิพิธภัณฑเรือไวกิ้งโบราณ – ศาลาวาการเมืองออสโล – เกียรโล 
วันที่ 5. รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล – ลองเรือชมความงามของซองฟยอรด 
วันที่ 6. เกียรโล – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร – คารลสตัท 
วันที่ 7.คารลสตัท – สต็อกโฮลม – เมืองเกากัมลาสตัน 
วันที่ 8. พิพิธภัณฑเรือวาซา – ศาลาวาการกรุงสต็อกโฮลม - ลองเรือสําราญ เรือ SILJALINE     
วันที่ 9. กรุงเฮลซิงกิ – จัตุรัสซีเนเตอร – สนามบิน 
วันที่ 10 โดฮา - กรุงเทพ 
   

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โดฮา   
16.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 8 

เคานเตอร Q สายการบิน กาตาร แอรเวย โดยมีเจาหนาท่ีคอยตอนรับและอํานวย
ความสะดวก 

19.35 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ QR 833 
23.15 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุโดฮา เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 

*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางต้ังแตเมษายน 63 จะออกเดินทางเวลา 21.10  น. 
และไปถึงโดฮาเวลา 00.30  น. *** 

วันที่ 2 โดฮา – โกเทนเบิ รก  – จัตุ รัส  Gustav Adolf’s – เฮลซิ งบอรก  – มัลโม  
– ปราสาทมัลโม 

01.55 น. ออกเดินทางสูเมืองโกเทนเบิรก เท่ียวบินที่ QR 173 
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางต้ังแตเมษายน 63 จะออกเดินทางเวลา 01.55  น. 
และไปถึงโกเทนเบิรกเวลา 07.35 น. *** 

06.35 น. เดินทางถึงสนามบนิโกเทนเบิรก (Gothenburg) ประเทศสวีเดน (เวลาทองถิ่นชา
กวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง จากน้ันนํานําทานเดิน
ทางเขาสูเมืองโกเทนเบิรก (Gothenburg) เมืองใหญอันดับสองของสวีเดน และ
ใหญเปนอันดับหาในแถบนอรดดิก โดยเปนเมืองที่ผังเมืองคลายๆ กับอัมสเตอรดัม



 

 

อยางมาก เพราะในชวงเเรกของการสรางเมืองในชวงป ค.ศ.1621 น้ันผูอพยพ
ชาวดัชตมีสวนในการกอสรางเมือง เเละคนทองถิ่นมักจะเรียกชื่อเลนๆ ของเมืองเเหง
น้ีวา ลิตเติล ลอนดอน โดยมีสีสันยามคํ่าคืนที่คลายคลึงกับลอนดอน นําทานชมจัตุรัส 
Gustav Adolf’s ที่อยูใจกลางเมืองเเละมีความสําคัญอยางมากในเร่ืองของการ
ทองเทีย่ว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
      บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเฮลซิงบอรก (Helsingborg) เปนเมืองเกาแกที่สุด

เมืองหน่ึงของสวีเดน เชื่อวากอตั้งขึ้นมาตั้งแตป 1085 โดยในอดีตเคยเปนสวนหน่ึง
ของเดนมารก และไดตกเปนของสวีเดนตั้งแตป 1658 หลังสนธิสัญญารอสกิล ถือเปน
เมืองใหญอันดับ 8 ของประเทศสวีเดนในปจจุบัน โดยมีชายแดนที่หางกันเพียง 4 
กิโลเมตร จากเมืองเฮลซิงเออร (Helsingør) ของประเทศเดนมารก   ซึ่งมีชองแคบ
เออเรซุนดคั่นเปนชายแดนธรรมชาติ นําทานชมยานเมืองเกา ซึ่งเปนจุดที่สวยงาม
ที่สุดของเมือง ถายภาพกับ ศาลาวาการเมือง (rådhus) ที่สรางแลวเสร็จตั้งแตป 
1897 จากนั้นนําทานเดินทางตอสูเมืองเมืองมัลโม (Malmö) น้ันถือวาเปนเมืองใหญ
เปนอันดับที่สามของสวีเดน โดยตั้งอยูบนชายฝم�งตะวันตกเฉียงใตของประเทศเเละมี
ชื่อเสียงอยางมากในเร่ืองของสวนสาธารณะจนไดฉายาวาเปนเมืองแหงสวนสาธารณะ 
นําทานชมปราสาทมัลโม Malmöhus Slott (ดานนอก) สรางขึ้นมาโดยกษัตริยอีริก
แหงปอมเมอเรเนียในป ค.ศ. 1436 กอนที่พระเจาคริสเตียนที่ 3 แหงเดนมารก จะ
ทรงโปรดใหมีการปรับปรุงใหมในชวงป ค.ศ.1530 ซึ่งเปนชวงที่เมืองมัลโมยังอยู
ภายใตการปกครองของเดนมารก เพื่อวัตถุประสงคทางดานความปลอดภัยของเมือง
ทางดานทิศตะวันตกเเละควบคุมการคาขายทางเรือในชองเเคบโอเรซุนด นอกจากน้ี
เเลวปราสาทเเหงน้ียังโดงดังเพราะชาวเดนมารกใชเปนสถานที่คุมขังเจมส เฮปเบิรน 
พระสวามีคนที่สามของสมเด็จพระราชินีแมรี่แหงสกอตเเลนด เเละในชวงศตวรรษที่ 
19 ยังใชลานของปราสาทเปนลานประหารอีกดวย จากน้ันนําทานชมศาลาวา
การเมืองมัลโม (Malmö Town Hall) สไตลดัตชเรอเนสซองสที่สรางขึ้นตั้งแตป 
1353 ซ่ึงไดชื่อวาเปนหน่ึงในอาคารเกาแกที่สุดของเมือง โดยอาคารเเหงน้ีมีความโดด
เดน เเละมี เสียงดนตรีขับกลอมอยู ตลอดเวลา โดยตั้ งอยูบ ริ เวณ ของจัตุ รัส 
Stortorget บริเวณตรงกลางจัตุรัสมีรูปปم�นของพระเจา Karl Gustav ที่ 10 ซึ่ง
ออกแบบและแกะสลักโดย John Börjeson อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาตามราน
บริเวณรอบๆจตัุรัสตามอัธยาศัย 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN MALMO ARENA  หรือเทียบเทา  



 

 

วันที่ 3 มัลโม – โคเปนเฮเกน – Little Mermaid – ลองเรือ DFDS 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 เดินทางสูกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก (Denmark) นํา
ท าน เที่ ย วชมเมื องโค เปนเฮเกน นํ าเที่ ย วชมพระราชวังอมาเลี ยนบอรก 
(Amalienborg Palace) บริเวณดานนอกที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศแหง
เดนมารกนับตั้งแต ค.ศ. 1794 ตกแตงแบบสไตลร็อคโคโค และจะมีการเปลี่ยนทหาร
ยามหนาวังทุกวันตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทับอยูที่ น่ี ใหทาน
ถายรูปคูกับเงือกนอย (Little Mermaid) สัญลักษณของเมือง ใกลกันเปนยาน
ทาเรือขนาดใหญที่มีเรือสินคาและเรือสําราญเทียบทาอยู ชมนํ้าพุแหงราชินีเกฟออน 
(Gefion Fountain)  มีตํานานเลาขานวา "เทพเจา ผูทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให
พระนางกอบกูชาติ โดยพระราชินีเกฟออนไดแปลงรางลูกชาย 4 คนใหเปนโคเพื่อไถ
พื้นดินขึ้นมาจากใตน้ํา ใหเกิดเปนประเทศเดนมารกในทุกวันนี้ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บาย จากน้ันใหอิสระทานชมบริเวณจัตุรัสซิตี้ฮอลล (City Hall) จุดถายรูปสวยงาม
ประจําเมือง และทานจะสามารถสัมผัสบรรยากาศครึกครื้นของใจกลางเมือง ชอปปم�ง
สินคายาน ถนนสตรอยก (Stroget Street) ถนนชอปปم�ง ที่ยาวที่สุดในโลก เริ่ม
จากศาลาวาการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินคาแบรนดเนมชื่อดัง



 

 

อาทิLouis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, 
Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ  

15.00 น. นําทานเดินทางสูทาเรือเพื่อลงเรือสําราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่
พรั่งพรอมไปดวยรานขายของ, รานคาปลอดภาษี,รานอาหาร, หอง Sauna, Spa 
ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป�าสําหรับคางคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกของ
ทาน) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ�ต" ณ ภัตตาคารบนเรือ 
16.30 น. ออกเดินทางสูกรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเวย (Norway) 

ที่พัก พักคางคืนบนเรือสําราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (หองพักแบบ 
SEA VIEW)   (ในกรณีที่หองพัก Sea view cabin มีจํานวนหองที่ไมเพียงพอ
ตอคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนคาใชจายใหทานละ 700 บาท) 

วันที่ 4 ออสโล –  พิพิธภัณฑเรือไวก้ิงโบราณ – ศาลาวาการเมืองออสโล – เกียรโล 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 เรือเทียบทา ณ กรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเวย (Norway) ซึ่งเปนเมืองหลวงที่
มีคาครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลตั้งอยูขอบดานเหนือของอาวฟยอรด 
ระหวางเสนทางทานจะไดพบกับสภาพธรรมชาติที่แปลกใหม ซึ่งเปนธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ จากน้ันนําทานชมบริเวณ ดานนอกปราสาท Akerrus งานสถาปตยกรรมอัน
เกาแกในยุคเรอเนสซองค นําทานถายรูป ศาลาวาการเมืองออสโล ซึ่งสรางดวย
สถาปตยกรรมที่สวยงามดวยลักษณะของอาคารหอคอยคู ตั้งอยูบริเวณริมแมน้ํา ซึ่ง
รายลอมดวยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอรด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย จากน้ันนําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือไวก้ิงโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สราง

จากไม ในยุคคริสตศตวรรษที่ 9 โดยขุดไดจากรอบๆ ออสโลฟยอรด นอกจากน้ียังจัด
แสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจําวันที่มีอายุเกาแกกวา 1,000 ป เปนตํานานของ
ชาวไวกิ้งเรือถือเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด เพราะชาวไวกิ้งใชเรือทั้งในเรื่องของการรบทํา
การคาและออกสํารวจหาดินแดนใหมๆ จนมีคํากลาววาถาไมมีเรือไวกิ้งก็จะไมมียุคที่
รุงเรืองที่สุด แลวนําทานเดินทางสูเมืองเกียรโล (Geilo) เมืองแหงสกีรีสอรทแสน
สวยกลางหุบเขา และดินแดนแหงกลาเซียรที่มีช่ือเสียงของนอรเวย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก USTEDALEN หรือเทียบเทา 

 
 



 

 

วันที่ 5 รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล – ลองเรือชมความงามของซองฟยอรด 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานสัมผัสประสบการณ นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัม-ไมดรัล (The World 
famous flam-banen) Flamsbana – The Most Beautiful Train  
Journey in The World นับเปนเสนทางรถไฟสาย ที่โรแมนติกที่สุดในยุโรปเหนือ 
ลอดอุโมงคที่เจาะทะลุภูเขา ผานทะเลสาบ แมน้ํา และน้ําตกเหนือคณานับที่เกิดจาก
การละลายของหิมะบนภูเขา มุงสูสถานีไมดรัล (Myrdal) ศูนยกลางของรถไฟสายโร
แมนติก ตั้งอยูบนความสูง 857 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลใกลกับฟยอรด Aurland 
ที่มีภูมิทัศนงดงามสุดสายตา ที่ทานจะไดชมปรากฏการณทางธรรมชาติฟยอรด อัน
เกิดจากการละลายของ ธารน้ําแข็งปกคลุมเหนือพ้ืนดิน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย จาก น้ัน เปลี่ ยนบรรยากาศใหท านลองเรือชมความงามของซองฟยอรด 

(Sognefjord) มุงหนาสูเมืองกุดวานเกน (Gudvangen) ซึ่งฟยอรดน้ีนอกจากจะ
ไดรับการจัดอันดับเปนมรดกโลกแลว ยังไดรับการขนานนามวาเปนฟยอรดที่ยาวและ
ลึกที่สุดในโลก (The longest and deepest fjord in the world) ชวงที่ไดรับ
การยกยองวาสวยที่สุดคือ NARROW FJORD ระหวางทางเพลิดเพลินกับภูผาสูงชัน
อันเขียวขจี ธารน้ําตกนับรอยสาย สําหรับฟยอรดน้ันนับวาเปนความมหัศจรรยของ
ธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะของแผนธารน้ําแข็งในยุคน้ําแข็งเมื่อหลายลานปกอน 
ในโลกน้ีมีไมกี่ประเทศที่มีฟยอรด แตฟยอรดที่ไดชื่อวาสวยที่สุดในโลกคือฟยอรดใน
ประเทศนอรเวย ซึ่งชองฟยอรดแหงน้ีไดชื่อวาสวยติดอันดับโลกเชนกัน แลวนําทาน
เดินทางกลับสูเมืองเกียรโล (Geilo) 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก USTEDALEN หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 6 เกียรโล – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร – คารลสตัท 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสูกรุงออสโล (Oslo) เพื่ อชมอุทยานฟรอกเนอร  (Frognor 
Sculoture Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอรเวยชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด ท่ี
ใชเวลา 40 ปในการแกะกลุมรูปสลักหินแกรนิต และทองแดงใหคนรุนหลังไดเห็นวัฎ
จักรในหน่ึงชีวิตของมนุษย ตรงใจกลางของอุทยานเปนที่ต้ังของรูปแกะสลักชิ้นโบวแดง
ของทานช่ือ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแทงเดียว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองคารลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู

ระหวางเมืองสต็อกโฮลม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอรเวย เพราะ
เปนเมืองผานระหวางสองเมืองใหญนี้ สรางเมืองโดยกษัตริยคารลที่ 9 (Karl IX) ในป
ค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค Karl-stad ที่น่ีมีโบสถใหญ
ของเมือง สรางขึ้นเมื่อป 1730, จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจําจังหวัด และ
สะพานหิน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นํ าท าน เดิ น ท าง เข าสู ที่ พั ก  BEST WESTERN GUSTAF FRODING ห รื อ

เทียบเทา 
วันที่ 7 คารลสตัท – สต็อกโฮลม – เมืองเกากัมลาสตัน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูกรุงสต็อกโฮลม (Stockholm) เมืองหลวงใหญแสนสวยของ

ประเทศสวีเดน (Sweden) เปนนครหลวงอันงดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนไดรับ
ขนานนามวา ราชินีแหงทะเลบอลติก ประกอบดวยเกาะใหญนอย 14 เกาะที่โอบลอม
ดวยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบ มาลาเร็น (Lake Malaren)  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

บาย นําทานชมเมืองสต็อกโฮลมเปนเมืองหลวงที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของโลก กรุงสต็อกโฮลม 



 

 

งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตั้งอยูบนพื้นน้ํา มีสถานที่สําคัญ อาทิ 
อาคารรัฐสภา,พิพิธภัณฑในยุคกลาง, มหาวิหารแหงเมือง, พระราชวังหลวงและพิธี
เปลี่ยนการดทหารดานหนาของลานจัตุรัสกวาง นําทานชมบริเวณเมืองเกากัมลาสตัน 
อันเปนบริเวณที่ต้ังของพระราชวังหลวงใหทานไดถายรูปที่ระลึก  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก BEST WESTERN BROMMA หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 8 พิพิธภัณฑเรือวาซา – ศาลาวาการกรุงสต็อกโฮลม - ลองเรือสําราญ เรือ 

SILJALINE     
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือวาซา (Vasa Museum) เปนเรือที่ถูกกูขึ้นมาใน
ศตวรรษที่ 17 เน่ืองจากสามารถรักษาชิ้นสวนเดิมของเรือไวไดกวา 95 เปอรเซ็นต 
และตกแตงประดับประดาดวยรูปแกะสลักนับรอยชิ้น เรือวาซาเปนทรัพยสมบัติทาง
ศิลปะที่โดดเดนและเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงในโลกในพิพิธภัณฑ
ประกอบไปดวยนิทรรศการที่เกี่ยวของกับเรือลําน้ี  9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร
เกี่ยวกับเรือวาซา  พิพิธภัณฑแหงน้ีดึงดูดนักทองเที่ยวไดมากที่สุด ในบรรดา
พิพิธภัณฑในสแกนดิเนเวีย นําทานเขาชมศาลาวาการกรุงสต็อกโฮลม (City Hall) 
ซึ่งใชเวลาสรางถึง 12 ป ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar 
Ostberg สรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอน และมุงหลังคาดวยหินโมเสค สรางเสร็จ
สมบูรณในป 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกป จะมีพิธีเลี้ยง
รับรองผูไดรับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูทาเรือเพื่อลงเรือสําราญ TALLINK SILJA LINE ที่พรอม

ไปดวย รานขายของ, คาสิโน, รานคาปลอดภาษี, รานอาหาร,หอง Sauna, Spa 
ฯลฯ 

17.00 น. เรือสําราญ TALLINK SILJA LINE นําทานออกเดินทางสูกรุงเฮลซิงกิ ประเทศ
ฟนแลนด 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า แบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ�ต” ณ ภัตตาคารบนเรือ 
ที่พัก พักคางคืนบนเรือสําราญ TALLINK SILJA LINE 

[Sea view cabin หองพักแบบเห็นวิวทะเล] (ในกรณีที่หองพัก Sea view 
cabin มีจํานวนหองที่ไมเพียงพอตอคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคืน
คาใชจายใหทานละ700 บาท)  



 

 

วันที่ 9 กรุงเฮลซิงกิ – จัตุรัสซีเนเตอร – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชาบนเรือ 

เดินทางถึง ณ ทาเทียบเรือกรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทย 4 ชั่วโมง) เมืองหลวงใหญของประเทศฟนแลนด (Finland)  ตั้งอยูทางใตของ
ประเทศ ริมชายฝم�งอาวฟนแลนด เฮลซิงกิไดรับฉายาวาเปน “ธิดาแหงทะเลบอลติก” 
ความงดงามของสถาปตยกรรมอันไดรับอิทธิพลจากทั้งทางฝم�งยุโรปและรัสเซีย ชม
ตลาดนัดริมทะเล (Market Square) ที่มีชื่อเสียงเปนตลาดใจกลางเมืองขายของที่
ระลึก ขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม และดอกไม แลวยังเปนที่ตั้งสถานที่สําคัญ 
อาทิเชน ทําเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ จากนั้นนําทานชมจัตุรัสซีเน
เตอร (Senate Square) รายลอมไปดวยอาคารสําคัญๆที่สรางในยุคที่อยูใตการ
ปกครองของรัสเซียและเปนศูนยกลางทางประวัติศาสตรของเฮลซิงกิ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานชมอนุสาวรียซิเบลิอุส (Sibelius monument) ตั้งอยูในสวนซิเบลิอุส 

สรางขึ้นเพื่อสดุดีใหแก Jean Sibelius นักประพันธเพลงคลาสสิก เปนอนุสาวรียที่
ตั้งอยูกลางแจง ดูแปลกตา ทันสมัย เปนผลงานของศิลปน Eila Hiltunen สรางโดย
นําเอาแทงเหล็ก 600 แทง มาเชื่อมเขาดวยกันจนออกมาเปนรูปรางของออรแกนลม 
กวาง 10.5 เมตร ลึก 6.5 เมตร หนัก 24 ตัน ต้ังอยูกลางแจงอยางโดดเดนเปนสงา 

 นําคณะเดินทางสู สนามบิน เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ 
มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

16.25 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ เท่ียวบินที่ QR 302  
*** สําหรับคณะที่เดินทางตั้งแต 21 มี.ค. จะออกเดินทางเวลา 18.00 น.และไปถึงโด
ฮาเวลา 23.50 น. *** 

23.20 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา รอเปลี่ยนเครื่อง 
วันที่ 10 โดฮา – กรุงเทพฯ  

02.25 น.  ออกเดินทางตอสูกรุงเทพฯ เท่ียวบินที่ QR 980 
*** สําหรับคณะที่เดินทางตั้งแต 21 มี.ค. จะออกเดินทางเวลา 02.10 น.และไปถึง
กรุงเทพเวลา 12.55 น. *** 
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต 30 พ.ค. จะออกเดินทางเวลา 01.55 น. และไป
ถึงกรุงเทพเวลา 12.55 น. *** 

12.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 
 



 

 

ราคาแนะนําเพียง 
THE 4 COUNTRIES  

สแกนดิเนเวีย 4 เมืองหลวง  
เดนมารก นอรเวย สวีเดน ฟนแลนด 10 วัน 7 คืน 

สายการบินกาตารแอรเวย (QR) 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ทานละ 

15-24 ก.พ. 63 69,900 69,900 69,900 47,375 13,900 
14-23 มี.ค. 63 69,900 69,900 69,900 47,375 13,900 
21-30 มี.ค. 63 69,900 69,900 69,900 47,375 13,900 
4-13 เม.ย. 63 76,900 76,900 76,900 50,375 13,900 
11-20 เม.ย. 63 76,900 76,900 76,900 49,975 13,900 

25 เม.ย. – 4 พ.ค.
63 72,900 72,900 72,900 49,375 13,900 

9-18 พ.ค. 63 69,900 69,900 69,900 47,375 13,900 
30 พ.ค. 63- 8 

มิ.ย. 63 69,900 69,900 69,900 47,375 13,900 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 



 

 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้ งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
 2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 
1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

 3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
 4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
 5. คาธรรมเนียมวีซา (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปนจํานวนเงิน

โดยประมาณ 3,500 บาท) 
 6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (18 ยูโร) 
 7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ตอคน ตอวัน : 10 x 3 = 30 ยูโร) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวซีา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ



 

 

เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  



 

 

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาสวีเดน  
ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซาประมาณ 20-30 วันทําการ 

ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global(อาคารเทรนดี้ ช้ัน 8) 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 
 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

 
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา

เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศ
ไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 



 

 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ 
(พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือ
เครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

 
3. หลักฐานการเงิน 

3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดบัญชี 
หรือ Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง 
ยอนหลัง 6 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลว
คอยปรบัยอดเงินในบญัชีไมเกิน 15 วันกอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตอง
ขอเปน Statement เทาน้ัน) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตอง
เปน พอ แม พี่นอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 6 เดือนของบุคคลท่ีออก
คาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูที่ออกให และผูท่ีถูกรับรองคาใชจายให เชน 
สําเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

4. หลักฐานการทาํงาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 



 

 

- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน
เร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 

(โดยมารดาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก 
จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิาและมารดา 



 

 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมาย
ช้ีแจงวาทําไมไมมี passport *** 
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม

เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถกูตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอ

วีซาเทาน้ัน 
 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกน 
 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซา

ของทาน) 
 
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………….…………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  
6. ประเทศที่เกิด……………………….……………………………..…………………………………………… 
7. สัญชาติปจจุบนั ..................................สัญชาติโดยกําเนิดหากตางจาก

ปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ   โสด           แตงงาน (จดทะเบียน)         แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              
  หยา       แยกกันอยู         หมาย 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 
10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมี

อํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 
    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 



 

 

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………… 

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................................................. 
    อีเมล............................................. 
12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน
.......................................................................................................... 
13. ชื่อบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอก

ชื่อ ที่อยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

            ไมเคย 

     เคยได      ใชไดตั้งแตวันที่...............................ถึงวันที่..................................... 

15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย   เคย (กรุณาระบุวันที ่ หาก
ทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวซีาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

 

 

 



 

 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง   มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุชื่อ .............................................    

สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออก
ให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของ
ใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผู
เดินทางเทานั้น 

 
 
 
 


